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Các trường hợp giá đất được trừ để tính thuế GTGT 

Chính phủ ban hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 sửa đổi Nghị 

định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế GTGT. Theo đó, các trường hợp giá đất được 

trừ để tính thuế GTGT quy định như sau:  

- Được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để 

tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp NSNN và tiền bồi thường, giải phóng 

mặt bằng (nếu có). (So với hiện hành, bỏ quy định “không kể tiền sử dụng đất được miễn, 

giảm”); 

 

- Đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất trúng đấu giá; 

- Thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế 

GTGT là tiền thuê đất phải nộp NSNN và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có). 

(Bỏ quy định “không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm”); 

- Cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá 

đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng. (Hiện hành bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu 

có); 

- Cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân thì giá đất 

được trừ để tính thuế GTGT là giá ghi trong hợp đồng góp vốn; 

- Cơ sở kinh doanh bất động sản thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) 

thanh toán bằng giá trị quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá tại 

thời điểm ký hợp đồng BT. 

- Về hoàn thuế đối với dự án đầu tư, Nghị Định 49/2022 quy định: Cơ sở kinh doanh có dự 

án đầu tư mới (bao gồm cả dự án đầu tư được chia thành nhiều giai đoạn đầu tư hoặc nhiều 

hạng mục đầu tư) nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phát sinh 

trong giai đoạn đầu tư lũy kế chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn 

thuế giá trị gia tăng. (Trước đây quy định cho cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu 

tư, không quy định với trường hợp dự án có phân kỳ đầu tư). Ngoài ra, NĐ 49/2022 cũng bổ 

sung quy định: Cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng riêng đối với dự án 

đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư với số thuế giá trị gia 

tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (nếu có). Sau khi bù trừ 

nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 

triệu đồng trở lên được hoàn thuế giá trị gia tăng. Nghị định 49/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi 

hành từ ngày 12/9/2022 

Nghị định 49/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/9/2022. 

 

 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=49%2f2022%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=209%2f2013%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-2008-13-2008-QH12-66934.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=49%2f2022%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Hoàn thuế đối với dự án đầu tư 

Theo Công văn số 3034/TCT-CS ngày 17/8/2022 của TCT về hoàn thuế đối với dự án đầu 

tư, dự án đầu tư của Chị nhánh A là dự án được Chính phủ phê duyệt tiến độ thực hiện dự án 

tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ban quản lý các khu công nghiệp, dự án bị 

chậm tiến độ so với nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Công ty đề nghị cơ 

quan đăng ký đầu tư điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật 

về đầu tư. Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư 

Kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT). 

Theo Công văn số 3059/TCT-KK ngày 18/8/2022 của TCT, trường hợp Công ty A kê khai 

bổ sung một số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào (phát sinh từ tháng 01/2021 đến 

tháng 9/2021) vào kỳ tính thuế tháng 10, tháng 11/2021 trước khi Cơ quan thuế, cơ quan có 

thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì 

thực hiện theo quy định:  

Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy 

định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Người nộp thuế khai bổ sung như sau: Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế 

phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền 

thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân 

sách nhà nước (nếu có). 

Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ 

chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ 

sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế 

tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế. 

Thực hiện quy trình hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa 

Theo Công văn số 3301/TCHQ-TXNK ngày 10/8/2022 của TCHQ, trường hợp hoàn thuế 

giá trị gia tăng nộp thừa của năm trước nhưng ban hành quyết định hoàn thuế sau ngày 31/3 

của năm kế tiếp, cơ quan hải quan cần thu thập thông tin từ cơ quan thuế địa phương để 

phục vụ việc hoàn thuế thì cơ quan hải quan có văn bản gửi cho cơ quan Thuế địa phương 

nơi quản lý doanh nghiệp đề nghị cung cấp thông tin, số liệu kê khai nộp thuế, báo cáo quyết 

toán thuế của người nộp thuế để phục vụ việc hoàn thuế. 

Theo đó, cơ quan hải quan cần thu thập thông tin từ cơ quan thuế địa phương để phục vụ 

việc hoàn thuế đối với trường hợp hoàn thuế GTGT nộp thừa của năm trước nhưng ban hành 

quyết định hoàn thuế sau ngày 31/3 của năm kế tiếp đối với các trường hợp sau: 

- Người nộp thuế trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp 

thừa có hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế, pháp luật khác có liên 

quan đang bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự; 
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- Người nộp thuế là công ty thành viên trong cùng một tập đoàn nhưng tập đoàn đang bị 

khởi tố vụ án hình sự hoặc đơn vị thành viên khác trong cùng một tập đoàn đang bị khởi tố 

vụ án hình sự; 

- Người nộp thuế có số tiền thuế GTGT đề nghị hoàn từ 500 triệu đồng trở lên; 

- Người nộp thuế không giải trình được những mâu thuẫn trong hồ sơ đề nghị hoàn tiền thuế 

GTGT nộp thừa; 

- Các trường hợp khác mà cơ quan hải quan có nghi ngờ trong quá trình xử lý hồ sơ hoàn 

thuế GTGT nộp thừa của người nộp thuế. 

Cơ quan hải quan phải theo dõi, đôn đốc phối hợp với cơ quan thuế. Ngay sau khi nhận 

được ý kiến của cơ quan thuế, căn cứ văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ đề nghị hoàn thuế 

GTGT nộp thừa của người nộp thuế, cơ quan hải quan có văn bản phản hồi cho người nộp 

thuế. 

Đối với các trường hợp hoàn tiền thuế GTGT nộp thừa của năm trước nhưng cơ quan hải 

quan có đủ cơ sở xác định doanh nghiệp chưa kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế tại cơ quan 

thuế thì không cần thu thập thêm thông tin từ cơ quan thuế địa phương. 
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Chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp 

chế xuất sang doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất 

Theo Công văn số 3292/TCHQ-TXNK ngày 9/8/2022 của TCHQ, trường hợp doanh 

nghiệp chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp không hưởng 

chính sách của doanh nghiệp chế xuất thì doanh nghiệp chế xuất phải kê khai tờ khai hải 

quan mới, nộp đủ thuế đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất trước khi chuyển đổi và 

không thuộc trường hợp được hoàn lại tiền thuế nhập khẩu đã nộp. 

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành doanh nghiệp 

không hưởng chế độ chính sách doanh nghiệp chế xuất, cơ quan hải quan kiểm tra xác định 

nếu doanh nghiệp sau khi chuyển đổi vẫn đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư theo 

quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì doanh 

nghiệp sau khi chuyển đổi tiếp tục được kế thừa ưu đãi miễn thuế đối với hàng hóa nhập 

khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư trước khi chuyển đổi. 

Doanh nghiệp chế xuất thực hiện thủ tục khai thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa 

tạo tài sản cố định đã nhập khẩu miễn thuế tương tự trường hợp thay đổi mục đích sử dụng 

bằng hình thức chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế theo 

quy định tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính. 

Doanh nghiệp không phải thông báo Danh mục miễn thuế đối với hàng hóa tạo tài sản cố 

định đã nhập khẩu miễn thuế trước đây. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi, doanh nghiệp 

thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế hàng năm theo quy định. 

Kể từ thời điểm doanh nghiệp chế xuất chuyển đổi sang doanh nghiệp không hưởng chế độ 

chính sách doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng 

hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định nếu thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế trước khi 

nhập khẩu theo quy định. 

Xác định chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày 

phép chưa nghỉ 

Theo Công văn số 39064/CTHN-TTHT ngày 9/8/2022 của Cục thuế HN, trường hợp Công 

ty A có chi trả khoản tiền lương cho những ngày chưa nghỉ hằng năm của người lao động 

phù hợp với quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Công ty 

được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi nêu 

trên nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 4 và không thuộc các khoản chi 

không được trừ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 

của Bộ Tài chính, Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ 

Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

 

THUẾ  THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN) 
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Xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ quà tặng, trúng thưởng 

Theo Công văn số 40222/CTHN-TTHT ngày 16/8/2022 của Cục thuế HN, trường hợp 

Công ty A thực hiện tặng quà bằng hiện vật cho toàn bộ người lao động mà quà tặng không 

thuộc các khoản quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 

15/8/2013 của Bộ Tài chính thì không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân từ nhận 

quà tặng. Trường hợp Công ty tặng quà cho cán bộ nhân viên mang tính chất tiền lương, tiền 

công quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ 

Tài chính thì giá trị quà tặng được tính vào thu nhập chịu thuế tiền lương, tiền công của 

người lao động. 

Trường hợp người lao động nhận được khoản thưởng bằng hiện vật do tham gia các trò chơi, 

cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác của Công ty tổ chức thì được xác 

định là thu nhập từ trúng thưởng theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-

BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 

15 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. 
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Hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để SXXK 

Theo Công văn số 3466/TCHQ-TXNK ngày 19/8/2022 của TCHQ, trường hợp người nhập 

khẩu tại chỗ đã nộp thuế nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, kinh doanh, đã đưa sản phẩm 

nhập khẩu tại chỗ vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực tế đã xuất khẩu sản phẩm ra 

nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp. 

Về thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thì đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm 

nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan hải quan có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ 

và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan hải quan phải quyết định hoàn thuế cho 

người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn 

thuế nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 73 của Luật này hoặc thông báo không 

hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế. 

Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan 

hải quan có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ 

hoàn thuế, cơ quan hải quan phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn 

thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế. 
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Tiếp tục hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 về tiếp tục 

chỉ trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021.      

Theo đó, sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 

để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị 

quyết 03/2021/UBTVQH15 đã nộp hồ sơ đúng hạn. 

Theo Nghị quyết 03, đối tượng được hỗ trợ bao gồm: 

- NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm 

việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức CT-XH, đơn vị vũ trang nhân dân và 

ĐVSN công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên); 

- NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc trong khoảng thời 

gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo 

quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng. 

Thời gian thực hiện chi trả hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022. 

 

Hóa đơn điện tử 

Theo Công văn số 3037/TCT-CS ngày 17/8/2022 của TCT về hóa đơn điện tử, trường hợp 

của Công ty A nêu tại công văn: Công ty A khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người 

mua thì phải thực hiện lập HĐĐT giao cho người mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Trường hợp khi Tổng cục Thuế có hướng dẫn cụ thể về sử 

dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan 

thuế thì Cục Thuế hướng dẫn Công ty nghiên cứu áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo 

từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. 

Trường hợp Công ty B nêu tại công văn: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thì trường hợp có thay đổi thông tin đã 

đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế, doanh nghiệp thực hiện thay đổi thông 

tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01/ĐKTĐ- HĐĐT. Cơ quan Thuế tiếp nhận Mẫu. 

01/ÐKTĐ-HĐĐT và cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 01/TB-

ĐKĐT đến doanh nghiệp trong thời gian 0L ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử 

dụng hóa đơn điện tử về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký thay đổi thông tin sử 

dụng hóa đơn điện tử. Tên của doanh nghiệp là một trong các thông tin trên Mẫu số 

01/ĐKTĐ-HĐĐT khi doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó Cục Thuế 

Tỉnh rà soát: Việc sai sót là do Công ty thay đổi tên mà chưa báo cáo cơ quan thuế hay sai 

sót khi thiết lập phần mềm hóa đơn điện tử? Công ty có gửi Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT đến 

Cục Thuế khi thay đổi tên hay không? Việc xử lý của Cục Thuế như thế nào? Trường hợp 

doanh nghiệp thay đổi tên nhưng không báo cáo hoặc trường hợp hệ thống liên thông giữa 

các cơ quan chức năng chưa đồng bộ thì Cục Thuế căn cứ tình hình cụ thể và lý do sai sót để 

xử lý theo quy định 

 

VẤN ĐỀ KHÁC 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-24-2022-UBTVQH15-tiep-tuc-chi-tra-ho-tro-nguoi-lao-dong-Nghi-quyet-03-2021-UBTVQH15-525908.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-03-2021-UBTVQH15-ho-tro-lao-dong-anh-huong-COVID19-tu-Quy-bao-hiem-that-nghiep-489212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-03-2021-UBTVQH15-ho-tro-lao-dong-anh-huong-COVID19-tu-Quy-bao-hiem-that-nghiep-489212.aspx
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Thời điểm lập hóa đơn điện tử 

Theo Công văn số 8404/BTC-TCT ngày 23/8/2022 của BTC, từ 01/07/2022, thực hiện áp 

dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, theo đó, hóa đơn bán hàng điện 

tử là hóa đơn dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan, tổ chức, cá nhân khai, tính 

thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động, trong đó, có xuất 

khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài. Việc lập hóa đơn điện tử đối với hàng hóa, 

dịch vụ xuất khẩu nhằm mục đích chuyển dữ liệu doanh thu xuất khẩu cho cơ quan thuế để 

thực hiện việc quản lý. 

Về trường hợp Công ty A và Công ty B là doanh nghiệp chế xuất có thực hiện xuất khẩu 

hàng hóa ra nước ngoài thì: Từ ngày 01/7/2022, thời điểm lập hóa đơn điện tử khi doanh 

nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm và trường hợp xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp 

nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc 

quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu 

được tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020. 

Thể hiện hóa đơn điện tử dành cho tổ chức khu phi thuế quan trên hệ thống hóa đơn 

của Cục Thuế 

Theo Công văn số 39619/CTHN-TTHT ngày 11/8/2022 của Cục thuế HN, trường hợp 

Công ty A là tổ chức trong khu phi thuế quan sử dụng hóa đơn theo Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi 

bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các 

tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra 

nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” theo 

quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. 

Hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội 

dung theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. 

Trường hợp Công ty phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua phải lập 

văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu 

số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn 

điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 1 Điều 7 

Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. 
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  Theo Công văn số 42227/CTHN-TTHT ngày 26/08/2022 của Cục thuế HN về việc 

Thuế TNCN của cá nhân ký hợp đồng dịch vụ với công ty. 

  Theo Công văn số 3489/TCHQ-TXNK ngày 23/08/2022 của TCHQ về việc khai sửa 

đổi, bổ sung phí bản quyền. 

  Theo Công văn số 40840/CTHN-TTHT ngày 18/08/2022 của TCHQ về việc hướng 

dẫn về xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán. 

  Theo Công văn số 39624/CTHN-TTHT ngày 11/08/2022 của Cục thuế HN về việc 

thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn. 

  Theo Công văn số 2823/TCT-CS ngày 04/08/2022 của Cục thuế HN về việc chính sách 

thuế GTGT. 

 

 

VĂN BẢN KHÁC 


